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benken plassengatetunet gata nettverket



st. olavs plassstrømsøurtegata 32 thereses gate #oslofølelsen
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Urtegata 32, Grønland, Oslo









Lalaland

A fictional, nonphysical place where people out of touch with reality live and where nonsensical ideas come from; often used
sarcastically pertaining to where one’s mind has gone.

/wiktionary.org





Gatetunet



En by å leve i, 2. pris åpen plankonkurranse,  Samarbeid m. Kathrine Næss, Serum Architects FI. Strømsø Drammen 2010
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Gata



Sceneskift Thereses gate, Temporære byrom, Bymiljøetaten Oslo, 2014
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Konsept :  add-ons/løse elementer

ingenting (nesten) gjøres med selve flaten. 

det investeres i objekter, både lett forankrede og 
fleksible, som kan finne sin plass i gata i løpet av året.
En del av disse er stedstilpassede, en del kan 
gjenbrukes andre steder seinere.

sykkelveien kan ev. antydes, slik at man sikrer fremkommelighet



Tydelig markering av sykkelveier 
og sykkeloppstilling. Samme logikk 
gjennom hele gateløpet.

Varelevering etc som kommer i konflikt med 
sykkelvei markeres

Tydelig sykkelvei og sykkelparkering

1)   Krabbefelt på høyre side oppover, beskyttet av vegetasjonsfelt/       
       sykkelparkering o.l. mot trikkeløpet
2)   Sykkelfelt nedover på venstre side ligger ytters mot veibanen,          
        for å gjøre mer bruk av vegetasjonsfeltet som en utvidelse av   
        fortauet.

stiple sykkelvei der den kommer 
i konflikt med næring, holdeplass 
el.

Konsept :  framkommelighetsgata – sykkel er best i byen!



alt utenom veien er “shared space“
Ingen markering av sykkelveier, men 
overgangene gjøres fremkommelige

det etableres “øyer” for å sikre ulike funksjoner: 
vegetasjon, sosiale soner, sykkelparkering osv.

smoothe ut overgangen mellom fortau og 
gammelt p-areal ved å:
- støpe asfaltoverganger
- programmere felt på tvers av grensen



Margrethe Munthes plass
Lokalt initiert og gjennomført. Kontakt Cecilie Klem, Joakim Skajaa

Modulutvikling, beplantning
Utvikle ulike moduler som erstatter gatestein. Lala prosjekterer. Kontakt GOA, Engelsvik 17

. m
ai

Tiltak Vidarsgate
Initiert av Vallegata-Bolteløkka Vel. Vurdere tiltak og omfang. Kontakt: Velet

Gatefest
Vidarsgate

MarkedMarked på Margrethe Munthes plass
Bruktmarked/ loppis, hjemmelagde ting, mat? Felles grilling etc. Kontakt: lokale 

Sykkelfestival
Kontakt: Den Rustne Eike, SKO (Sagene Sykkelverksted), Sykkelpolo 

Kunstprosjekt
Kontakt drivende kunstner - Antipodes? Andre? Tilknyttet sykkel 

Fremkommelighet for sykkel
Sikkerhet og �ow gjennom gata, parkeringstiltak etc. Konkrete tiltak i gata. Krabbefelt oppover prioriteres.

Forprosjekt fremkommelighet
Helhetlig vurdering av �ow i gata og området: gange, sykkel, trikk, bil, parkering, stans etc.

Feks kurs på AHO v. Rintala Eggerson
INSTALLASJON

Historisk og samtidig strøksvandring. Finn aktuelle formidlere og opplevelsespunkter. Lokal aktør ansvarlig?
JANES WALK

Flere tiltak Flere tiltak

APRIL MAI JUNI JULI AUGUST

JULEMARKED & JULEGATE
Planlegge med næringslivet

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Temporær gatebruksplan, Thereses gate, 2014





Nettverket



#Oslofølelsen, 1. pris idekonkurranse i regi av FutureBuilt: Get a bike, break free 2013. Sykkelstrategi for Oslo. Med Glada.









#Oslofølelsen



3 gater

OSLOSYKKELBY

Smidig gass

Konvensjonen Oslomåten

Grønt 3 gater

A DEVELOPING SYSTEM THAT STARTS WITH THE BIKE FREEWAYS AND ENDS WITH....

Oslo Sykkelby!
50% syklister innenfor 
Ring 2 i 2020!



NABOLAGSTUN/ SHARED SPACESYKKELGATER/ BIKE STREETSSYKKEL FRIVEI/ BIKE FREEWAY 321

Å kunne la barna leke fritt ute på gata #OslofølelsenSosialt å sykle hjem fra jobb på en fredag #OslofølelsenKvalitetstid og vind i håret mellom barnehage og jobb #Oslofølelsen
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Tilrettelagt sykkelvei i to retninger, 
bredde 4 m.

Her stopper bilveien.
Det er ingen gjennomkjøring over torget.

Pumpe-
stasjon

Fjerning av veibanen muliggjør 
utvidelse av So�enbergparken 
og nye forhager
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SØRVISPUNKT
- Åpent sykkelverksted
- Overdekket uterom beskytter mot regn og snø 
- Informasjon, events etc
- Informell, naturlig møteplass

Avkjøring/
pratesone

Gangvei/ utrykning

Friveien følger ikke Toftesgate,
bl.a for å unngå kon�ikt med trikkenFRIVEI

SOMMER



PRINSENSGATE

Delt byrom “Shared space”
i krysset

Gress og permeable dekker 
kan etableres under trikkeskinnene

Sone mellom fortau og sykkelbane
benyttes til sykkelparkering, grønt og trær, 
og sosiale møteplasser. Kan også benyttes
av lokalene på gateplan.

Elementer som uteservering og trær på byrommet skjerper 
oppmerksomheten til trikkesjåfør og syklist.

Rause parkeringsarealer for cargo-sykler el.
Integrert el-ladesystem for el-sykler

Rause fortau for opphold 
og som visningsrom for
butikker

Sykkelveien krysser trikkesporene med 
mest mulig rett vinkel for å unngå å sette 
fast hjulene. Svingen i banen retter syklistens
oppmerksomhet mot den krevende 
tra�kksituasjonen

Tilrettelagt sykkelvei i to retninger, 
bredde 3 m.

SYKKELGATE
SOMMER



TØYENGATA

Delt byrom “shared space”
Et helhetlig gangdekke fra fasade til fasade.
Her er bilisten på fotgjengerens premisser 
og vil automatisk senke farten.

Merkbar overgang i materiale

Elementer som uteservering,
trær etc vil bryte opp den lineære
gatestrukturen i Tøyengata,
og dermed bidra til lavere tempo.

Byromstunet er et trygt sted å leke,
og feks å lære seg å sykle 

Byromstunets bykvalitet er det
uprogrammerte. Her �nnes 
muligheter for den som 
griper dem! 

?

NABOLAGSTUN
SOMMER
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SØRVISPUNKT

Sørvispunkter opprettes tilknyttet knutepunkter i hver bydel.
Inneholder sykkelparkering, åpent sykkelverksted etc 
utifra stedets behov og ressurser.
Kan driftes av bydelen i samarbeid med lokale initiativer, 
som Sykkelkjøkkenet Sagene, Bydelsverksted Tøyen el.
Et naturlig sosialt knutepunkt.

TØYEN-
PARKEN

Carl Berner

SINSEN

HASLE
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HOVSETER
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ULLEVÅL NYDALEN

HUSEBYSKOGEN

Ak
er

se
lva

To
rs

ho
vd

al
en

M
ak

re
llb

ek
ke

n

Al
na

el
va

1. GRØNN FRIVEI

2. SYKKELGATE

VARETRANSIT

Overgang til nytt vareleveringssystem innenfor Ring 2.
Fra trailer/ varebil til nytt fleksivogn-system som er mer 
tilpasset den nye sykkelbyen.  

3. NABOLAGSTUN

1 2 3

Hver morgen ruller vi ned til Oslogrytas senter. Noen ruller langs hovedåren, Riksvei 4, fra Groruddalens 
nordside, andre langs Maridalsveien. Andre igjen holder høyden i gryta og tråkker avgårde langs Kirkeveien 
eller Finnmarksgata. Noen trosser konflikter med fotgjengere og suser ned langs Akerselva. Disse slipper 
eksos, røde lys og sinte drosjesjåfører. De som sykler langs elva opplever duften av høst fra de våte, kalde 
løvene, eller blomstrende trær om våren. Lydene veksler gjennom bevegelsen fra Bjølsen forbi fossene ved 
Sagveien til de tette bylydene ved Eventyrbrua. 

En sykkelstrategi på «Oslomåten» tar utgangspunkt i at sykkelveinettet bør bygges som et grønt nettverk av 
natur etter en egen logikk, slik som Akerselva har sin egen logikk i byplanen. Hvorfor skal sykkelen, som en 
av fremtidens viktigste transportredskap arve bilveiens logikk i byplanen? Nå når Oslo skal bli Norges beste 
sykkelby må vi bygge opp sykkelens egen logikk! Derfor er vi sikre på at sykkelveinettet må bygges opp fra 
grunnen, basert på sine egne idealer. Systemet må naturligvis være basert på effektive kommunikasjonsårer, 
gode og trygge opplevelser.
Vi foreslår med «Oslomåten» en sykkelstruktur som gjenskaper Harald Hals’ grønne fingre i en oppdatert 
utgave. Ikke som et vern eller av antikvariske hensyn, men som en idé om funksjonelle transportårer for 
fremtidens fremkomstmiddel og daglig påfyll av grønn virkelighet. 

Top down - Politisk handlekraft!
Det er mange som sykler! Små barn langs fortauet på Sagene, veltrente menn i kondomdress langs 
Mosseveien. En mor med barnesete gjennom «rundkjøringen» på Carl Berner. Hvis ikke sykkelforholdene 
blir bedre vil syklister i Oslo bli drept i trafikken. Dette ønsker ingen! Det er derfor ingen vei utenom en 
solid investering og satsning på et godt nettverk av sykkelveier. «Oslomåten» er en metode for å utvikle et 
grunnleggende sykkelveinett i tillegg til eksisterende transportsystemer. For å få dette til kreves politisk vilje 
og handlekraftig byråkrati.  

København og Amsterdam vises frem som gode eksempler. «Hvis man får det til der, så må det jo gå an 
her også,» sies det. Så man kopierer byråkratiske strategier og tekniske løsninger for å ta dem i bruk her 
hjemme.  På 70-tallet demonstrerte folk i Amsterdam for en sikrere og bedre sykkelby! Byens innbyggere 
mente at nok mennesker hadde dødd på sykkel og at det var på tide å gjøre noe! 
Det har vært en lang vei å gå i alle byer som i dag er velfungerende sykkelbyer. Oslos ambisjon om at 50 % 
av hverdagsreiser skal over på sykkel innen 2020 er skyhøye -det er bra! For å få de høye ambisjonene til å 
bli Oslos fremtidige virkelighet må vi bygge på:
-Oslofolkets kultur, hverdag, ønsker og drømmer. 
-Oslos fysiske forutsetninger, byplanen og landskapet. 
Bare dette kan skape en genuin sykkelby hvor alle har lyst til å ferdes på sykkel!

Oslomåten 
Oslomåten er et sykkelveinett som tar naturen inn i byen for å skape bilfrie korridorer for fotgjengere, 
syklister og kollektivreisende. Disse grønne korridorene binder bydelene sammen og gjør Oslo til en likestilt, 
integrerende og grønn sykkelby der sykkelen er den mest effektive, hyggeligste og mest tilgjengelige 
transportmåten. 

Systemet presenterer tre ulike hierarki av sykkelgater; Friveier, sykkelgate og nabolagstun
Sammen skaper disse gatetypene et system som på en fleksibel måte kan bevege seg gjennom byen og til 
slutt skape et supert grønt nettverk!

Samfunnsnytte
Et velfungerende sykkelsystem skaper fornøyde brukere. I tillegg har det større samfunnsmessige effekter; 
en god sykkelby er åpen og inkluderende. Den har plass til alle, kan anvendes av alle. Kjønn, alder, sosial 
eller etnisk bakgrunn spiller liten rolle. En sykkelby kan derfor også sees på som en sosialt rettferdig by der 
alle gis like muligheter til å reise. Men for å unngå utydelighet overfor brukerne må man skape et omfattende 
og lettlest sykkelsystem. 

Bottom up – sykkelkultur!
Når infrastrukturen er på plass, er det brukerne som vet best hvordan systemet fungerer. Det er de som vet 
hva som er best og vil ha det som er best. Derfor er det viktig å forstå brukerne, hvordan kulturen er og de 
sosiale aspektene knyttet til syklingen. Forståelsen vil påvirke utformingen av infrastrukturen. En sykkelby 
bygges ikke bare av mennesker, men for dem. Oslomåtens konsept bygger på syklistenes bruk av byen, der 
utformingen og utviklingen av de grønne korridorene og gatene følger menneskets behov.

Smidig målrettethet
Gjennomføringsstrategi for prosjekt 50% til sykler og ingen person-
trafikk innenfor Ring 2

Bynatur
Merverdi og genuinitet, livskvalitet og folkehelse

Desire lines
Tilrettelegge for reelle behov, fleksibilitet i systemet

Smarte kryss
Trygge og lesbare kryssløsninger, feks shared spaces og “alle har 
grønt!“

Grønn intermodalitet
Tilrettelegging for smidige overganger mellom ulike transportmidler

Grønn bylogistikk
Ny logistikk tilpasset sykkelbyen, “siste mila“-system innenfor Ring 3

Sørvispunkter
Punkter med sykkelverksted, parkering, sørvis og funksjon etter behov 
og muligheter

Byrom i endring
Endring av bruk gjennom året, uka og døgnet sikrer best mulig effekt i 
byen 

GET A BIKE / BREAK FREE / OSLO OPEN

Oslo’s bike culture should arise and breed from the powerful natural landscape that 
surrounds the city: nature, hills and watersheds should represent the strong points that 
will allow a new urban mobility.

Friveier for sykkel
Grønne hovedveier for sykkel inn til sentrum 

Sykkelgater
Bygater tilpasset sykkel og et aktivt byliv

Nabolagstun
Lokale bygater 

Oslo Sykkelby!
50% syklister, ingen privatbilisme innenfor Ring 2

#Oslofølelsen

VERKTØYKASSE “OSLOMÅTEN“

* bruksanvisning vedlagt A3

3 gater

OSLOSYKKELBY

Smidig gass

Konvensjonen Oslomåten

Grønt 3 gater

Viadukter
Trygge øyer
Broer
Sykkelparkering
Kanter
Markeringer
Hastighet
Belegning
Belysning

3 gater

OSLOSYKKELBY

Smidig gass

Konvensjonen Oslomåten

Grønt 3 gater

3 BYROMSNIVÅ 
FOR OSLO

Vi introduserer her tre nivåer av sykkel-byrom for Oslo; Friveier, sykkelgater og nabolagstun.
De tre gateromsnivåene har til felles at de vil oppleves som grønne, bilfrie oaser i byen. Ved å fjerne 
arealer for biltrafikk og parkering, frigjøres plass til byliv og møter mellom mennesker - uteserveringer, 
sitteplasser og rom for ulike initiativer. Sykkelgatene vil ikke bare fremme en bedre sykkelby, men 
også en bedre by.
De grønne gatene kan etableres trinnvis. Målet er at Oslo uten privatbilisme innenfor Ring 2.




